
Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr  IV/ 8/ 10                                                                                                                              

Rady Gminy Lipowa  

z dnia 28.12.2010 r. 

 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  

na lata 2011 – 2028 Gminy Lipowa. 

 

 

 

Uwagi ogólne: 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot 

dochodów i wydatków w latach 2011 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i 

wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym 

ryzykiem błędu.  

 

Dochody: 

 

Założono wzrost dochodów bieżących na 2012 rok na poziomie 1 %  w stosunku do 

planowanych dochodów bieżących w roku 2010. Natomiast w latach 2013 – 2016 przyjęto 

wzrost na poziomie 2%.  

 

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku  w 

wysokości =, 160.000,oo zł w roku budżetowym 2011. 

Natomiast na rok budżetowy 2012 zaplanowano dochody majątkowe w formie dotacji z tytułu 

pozyskania środków na realizację własnych zadań inwestycyjnych na podstawie podpisanych 

umów. 

 

Wydatki: 

 

Wydatki bieżace w latach 2012-2014 zaplanowano w takiej samej wysokości jak w roku 2011,z 

uwagi na malejące od 2013 roku wydatki związane z obsługą długu  budżetu Gminy. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 

kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych  papierów wartościowych  . W 2011 roku 

planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.280.002,17 zł , do spłaty w ciągu 

10 następnych lat oraz wyemitować papiery wartościowe na kwotę 2.700.000,oo zł  których 

wykup zaplanowano na 10 następnych lat. 

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. 

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. 

Udzielono poręczenia na  lata 2008 – 2024 dla Związku Międzygminnego w Żywcu  w celu 

realizacji zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie”  oraz poręczenia na lata 2009 -

2014 dla Spółki Wodociągowej w Słotwinie w celu realizacji zadania” Modernizacja stacji 

uzdatniania wody w Słotwinie”. 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –zaplanowany od 2012 roku  1% wzrost wydatków 

na wynagrodzenia  głównie dla nauczycieli wynikające z zapisów w Karcie Nauczyciela.  



 

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” 

obejmuje  wydatki planowane w rozdziale 75022” Rady Gminy”  oraz 75023 „Urzędy Gmin „ – 

założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. 

 

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów . 

 

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się 

realizację inwestycji rocznych. 

 

Przychody. 

 

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.280.002,17 zł h lat 

oraz wyemitować papiery wartościowe na kwotę 2.700.ooo,oo zł , na dzień przyjęcia prognozy 

nie planuje się innych nowych przychodów.  

 

Rozchody. 

 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, 

pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt 

długoterminowy w wysokości 1.280.002,17 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat oraz 

wyemitować papiery wartościowe na kwotę 2.700.ooo,oo zł  których wykup zaplanowano na 10 

następnych lat. 

 

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych.  

 

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z 

poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu 

związku do którego  należy gmina.. 

 

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej 

kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków,  W następnej kolejności dług finansowany 

będzie w miarę potrzeb  nowo zaciąganym długiem.  

 

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   Przepisy wprowadzające  ustawę 

o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 

prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 

ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 

ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %. 

 
 


